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Ми всі біди здолаємо! 
У грудні 2023 року президія ЦП УТОГ відзначила самовіддану волонтер-
ську роботу директора Івано-Франківського ОБК УТОГ Руслана Вікто-
ровича РУБАНОВА і нагородила його Почесною грамотою. Широко ві-
домий він також своїми фільмами, які зняв як режисер. Про це та інші 
факти біографії читайте з інтерв’ю з ним.

— Руслане Вікторовичу, де і коли Ви народи-

лися? Хто Ваші батьки?

— Народився 21 травня 1977 року в м. Іва-

но-Франківську, в сім’ї глухих. 

Батько працював на місцевому хімзаводі, а ма-

ма — на УВП УТОГ. Відносини в сім’ї були хороші, 

батьки — дуже добрі, чуйні люди.

— У якій школі Ви навчалися? Чим захоплюва-

лися в дитинстві? 

— Навчався в Калусь-

кій спеціальній школі для 

глухих дітей. У дитинстві 

найбільше захоплювався 

спортом — футболом, те-

нісом.

— Чим займалися після 

закінчення школи? 

— Спочатку поїхав на за-

робітки до Москви, де пра-

цював 8 років, потім їздив 

на заробітки в Грецію.

— Як стали займатися підприємництвом? 

— У 2014 році почав у себе в гаражі вирізати 

рамки для картин та образів, навчився сам і почав 

навчати інших. Згодом зібрав 10 глухих працівни-

ків, взяв в оренду приміщення і відкрив цех з ви-

робництва рамок і виконання замовлень. Цех до-

тепер працює, дає роботу глухим людям.

— Коли вперше прийшли в УТОГ, в клуб?

— До БК приходив ще змалечку, коли батьки 

приводили на різні заходи, і мені дуже подобалось 

бувати в клубі. У 1993 році вступив в члени УТОГ.

— З лютого 2022 року Ви працюєте на посаді 

директора Івано-Франківського ОБК УТОГ. Що 

вдалося за цей час зробити в клубі?

— Перші кроки — це відкриття спортивно-ігро-

вого залу у приміщенні глядацького залу, облад-

нання для цього надано спонсорами. Раніше гля-

дацький зал використовувався для проведення ве-

ликих тематичних заходів, котрі в останній час, у 

зв’язку з подіями в Україні, проводились нечасто. 

Для психологічного розвантаження, яке важливе 

під час війни, члени УТОГ можуть тут пограти в 

Підготувала
Людмила ГОРЕВА

відео з ЖМ
https://youtu.be/0XF5MHb5Adc

https://youtu.be/0XF5MHb5Adc
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більярд, теніс, шахи, шашки, класичний дартс. Для 

них також проводяться змагання. 

Можна відпочити сім’єю, для дітей є настільні 

дитячі ігри, охочі можуть подивитись по телевізо-

ру новини з перекладом жестовою мовою. 

Для ознайомлення з мальовничим Прикарпаттям 

для ВПО та місцевих членів УТОГ організовував і 

проводив екскурсії, а також презентації фільмів, 

спортивні змагання. 

Для покращення матеріального стану БК пере-

дав для лекційного залу телевізор, у фоє встано-

вив ІР-камеру, провів за спонсорські кошти част-

ковий ремонт фасаду БК, обробку внутрішніх уко-

сів пластикових вікон, циклювання та лакування 

паркету в фоє та лекційному залі.

— Попри війну і від’їзд молоді за кордон, ро-

бота в клубі активізувалася. Хто вам у цьому 

допомагає?

— Робота в БК активізувалась завдяки тому, 

що члени УТОГ почали частіше відвідувати захо-

ди, приходити цілими сім’ями, для всіх знаходи-

лось заняття. Підтягнулась молодь, старші члени 

УТОГ, а допомагають в роботі активісти Володи-

мир Карбівський, Ярослав Дзьоба, Михайло Де-

менюк та інші.

— Коли Ви стали займатися фільмами? Скіль-

ки всього кінострічок Ви вже зняли?

— У 2016 році вирішив спробувати себе, зняти 

фільм за участі глухих акторів Будинку культури 

УТОГ. Перший фільм — комедійний «Подорож до 
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Маняви» зняв за 3 місяці, фільм сподобався гляда-

чам, тож вирішив продовжити цю справу. Всього 

на сьогодні зняв 12 фільмів: «Подорож до Маняви» 

(2016 рік), «Дорожня пригода» (2017 рік), «Злочин і 

жертва» (2018 рік), «Пригоди Василя в місті» (2018 

рік), «Пригоди іноземців у місті Івано-Франківську» 

(2018 рік), «Алмаз» (2019 рік), «Голодомор» (2019 

рік), «Новорічний сюрприз» (2019 рік), «Вакансія» 

(2020 рік), «Чесність» (2021 рік), «Лапа бажань» 

(2021 рік), «Скеля» (2021 рік). 

— Ваші роботи брали участь у конкурсах та 

фестивалях? 

— Так, я брав участь у фестивалях, зокрема в тих, 

які проводилися в УТОГ. Сценарій стрічки «Новоріч-

ний сюрприз» був відзначений у 2019 році дипло-

мом за найкращий сценарій на І Всеукраїнському 

фестивалі короткометражних фільмів, створених 

глухими режисерами, а стрічка «Вакансія» — ди-

пломом за кращу операторську роботу у 2020 році, 

на ІІ Всеукраїнському фестивалі короткометражних 

фільмів, створених глухими режисерами.

Ще брав також участь у фестивалі у Франції у 

2019 році з фільмами «Подорож до Маняви» і «Го-

лодомор», які викликали інтерес у закордонних 

глядачів.

— Як Ви стали волонтером? 

— Займатись волонтерством почав ще у 2014 

році, коли привозив продукти для членів УТОГ та 

військових у місця бойових дій. З початку повно-

масштабної війни, тобто з 24 лютого 2022 року, 

коли всі люди були розгублені і не знали що ро-

бити, почав вивозити глухих біженців з гарячих 
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точок — серед них були цілі сім’ї з маленькими 

дітьми та старші люди. Деякі з них залишались 

на Прикарпатті, більшість довозив до кордону з 

Польщею, Румунією, де вони вже їхали за кордон. 

Далі доставляв гуманітарні вантажі для військо-

вих та членів УТОГ Краматорська та Слов’янська 

Донецької області, Харкова, Херсона та Микола-

єва, Києва, Чернігова та Сум. Підтримував парт-

нерські відносини з організаціями глухих Польщі 

та Німеччини, котрі надавали гуманітарну допо-

могу глухим людям України, та організував екс-

курсії для ВПО і членів УТОГ у Краків, Варшаву 

та Берлин. Всього здійснив 60 виїздів з гуманітар-

ною місією та вивіз 300 глухих біженців, серед ко-

трих 60 дітей. 

— Що найбільше вразило Вас під час поїздок 

Україною і за кордоном?

— Під час поїздок в саме серце вражало і було 

боляче дивитись на розгромлені міста і села після 

бомбардувань, знищені автівки та будинки, в очі 

людям, котрі втратили близьких. Приємно було, 

що на Прикарпатті та в інших містах наші члени 

УТОГ масово здавали кошти, продукти, одяг для 

потреб ВПО.

— Які Ваші подальші плани у житті та роботі?

— Планів на майбутнє дуже багато, першою чер-

гою — це наша Перемога, потім ми всі біди здолаємо. 

Як директор Будинку культури, хотів би зробити наш 

БК ще кращим для відвідувачів — провести повний 

ремонт фасаду, стелі в спортивно-ігровому залі, за-

безпечити БК необхідною технікою, щоб для всіх нас 

він став другою домівкою, де завжди багато людей. 

Як волонтер я буду і надалі надавати необхідну 

допомогу людям з постраждалих від війни регіо-

нів і хотілось би їздити в ці місця не з гуманітарним 

вантажем і для вивозу біженців, а возити наших 

людей на екскурсії. 

Для себе особисто хочу, щоби дівчинка-сиро-

та з Калуської спеціальної школи, котру я взяв під 

опіку, мала можливість закінчити школу, отримати 

гарну професію і ніколи більше не знати, що таке 

повітряна тривога, ракетні обстріли і бомбосхови-

ще. Для цього я працюю і живу.

— Дякую за інтерв’ю!
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У президії ЦП УТОГ

За підсумками засідання 
президії ЦП УТОГ

📄 Через активні бойові дії на територіях До-

нецької, Харківської і Херсонської облас-

тей та обстріли у містах Бахмут, Харків та Херсон 

виробничі підприємства УТОГ в цих містах Украї-

ни виробничу та господарську діяльність не здій-

снюють. 

Тому у зв’язку з закінченням термінів дії раніше 

укладених контрактів про найм на роботу керів-

ників цих підприємств президія ухвалила рішен-

ня укласти угоди про продовження термінів дії 

кон трактів з директорами згаданих підприємств 

УТОГ, а саме: Бахмутського ВП, Харківського № 2 

та Херсонського УВП УТОГ.

На наступний рік укладено також контракти з 

директорами 18 УВП УТОГ. 

📄 Ухвалено постанову президії про затвер-

дження Основних показників роботи облас-

них організацій УТОГ на 2023 рік, а саме для:

— апаратів правлінь обласних організацій УТОГ;

— територіальних організацій УТОГ;

— закладів культури УТОГ.

Відділу організаційної та видавничої роботи ВА 

ЦП ГО «УТОГ» доручено забезпечити розробку та 

затвердження на січневому засіданні президії но-

вих форм звітності для обласних організацій УТОГ 

та їх структурних підрозділів. 

📄 
Було обговорено та ухвалено постанову про 

затвердження груп за оплатою праці праців-

ників обласних організацій ГО «УТОГ» з 01.01.2023 

року.

Розглянуто також питання про затверджен-

ня показників для віднесення апаратів правлінь 

обласних організацій, територіальних організа-

цій та закладів культури УТОГ до груп за оплатою 

праці їх працівників та віднесення цих закладів з 

01.01.2023 р. до груп за оплатою праці.

Відділу організаційної та видавничої роботи ВА 

ЦП УТОГ доручено здійснювати збір та аналіз ре-

зультатів роботи обласних організацій УТОГ та їх 

структурних підрозділів з наступним поданням 

пропозицій для подальшого затвердження груп за 

оплатою праці. 

За результатами роботи обласних організацій 

УТОГ доручено винести на розгляд президії сис-

тематизовані форми звітності обласних організа-

цій УТОГ та пропозиції щодо можливої оптимізації 

мережі Українського товариства глухих. 

📄 
Для забезпечення стабільної роботи підпри-

ємств і організацій УТОГ та реалізації Кон-

цепції розвитку УТОГ президією розглянуто та за-

тверджено низку найважливіших питань на 2023 

рік, а саме: 

—  План роботи президії ЦП УТОГ; 

—  План найважливіших заходів УТОГ та вико-

навчого апарату ЦП УТОГ; 

—  Основні показники з оргмасової, реабіліта цій-

ної та культурно-масової роботи; 

—  Перелік найважливіших міжнародних та все-

українських організаційно-масових, культур-

но-масових та реабілітаційних заходів УТОГ. 

📄 
23 листопада 2022 року відбувся ІІ пленум 

ЦП УТОГ, за результатами якого на розгляд 

президії підготовлено та винесено наступні проєк-

ти постанов: 

— Про затвердження плану заходів з виконання 

постанови ІІ пленуму ЦП УТОГ від 23.11.2022 

року № 1/П-2 «Про результати роботи Укра-

їнського товариства глухих у 2021 році та за 

9 місяців 2022 року»;

— Про затвердження плану заходів з виконання 

зауважень і пропозицій, відмічених в Акті ЦРК 

УТОГ від 21.11.2022 року № 1. 

Світлана ВІСКУШЕНКО,
секретарка президії ЦП УТОГ, 

відео з ЖМ https://youtu.be/RNXZMxY-c7w

28–29 грудня 2022 року на черговому засіданні президії 
ЦП УТОГ розглянуті наступні питання

https://youtu.be/RNXZMxY-c7w
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Контроль за виконанням цих планів покладено 

на заступників голови ЦП УТОГ та начальників від-

ділів ВА ЦП УТОГ.

 

📄 
З метою висвітлення діяльності УТОГ в умо-

вах воєнних дій, які проводить росія на те-

риторії України, для подальшої співпраці УТОГ із 

Всесвітньою Федерацією глухих, зміцнення та роз-

ширення дружніх відносин і творчих контактів із 

зарубіжними організаціями глухих, а також обмі-

ну досвідом роботи у сфері захисту прав та інте-

ресів глухих та відповідно до особистого запро-

шення Президента ВФГ Джозефа МЮРЕЯ та голо-

ви організаційного комітету ХІХ Конгресу ВФГ Лее 

САНЖОНУ, для виступу представників УТОГ на 

пленарному засіданні Генеральної асамблеї ВФГ 

президія ЦП УТОГ ухвалила рішення:

—  делегувати від УТОГ 2 особи для участі у ХХІ 

Генеральній асамблеї ВФГ та ХІХ Всесвітньо-

му конгресі ВФГ, які відбудуться у липні 2023 

року у Південній Кореї;

— встановити, що витрати на участь у зазначе-

них заходах будуть здійснюватися за рахунок 

спонсорських коштів. 

📄 
Також були розглянуті питання про затвер-

дження розмірів посадових окладів директо-

рів УВП, ВП, СПКТБ, колективного підприємства 

«Навчально-відновлювальний центр» та «Оздоров-

чо-реабілітаційний центр інвалідів зі слуху «Одіс-

сей» з 01.12.2022 р.

       

📄 
Президія ЦП УТОГ також розглянула і за-

твердила з 01.01.2023 року Схеми посадо-

вих (місячних) окладів працівників обласних ор-

ганізацій ГО «УТОГ» та підприємства «Культурний 

центр» ГО «УТОГ».

 

📄 
До ЦП УТОГ звернулися підприємства УТОГ 

з проханням надати дозвіл на списання ос-

новних засобів, які непридатні для подальшого ви-

користання за призначенням через фізичну та тех-

нічну зношеність. Президія ЦП УТОГ постановила 

надати такий дозвіл ПОГ «Бахмутське ВП УТОГ», 

підприємству «Культурний центр УТОГ» та Київ-

ській організації УТОГ.  

Усі прийняті та затверджені постанови президії 

контролюються відповідальними працівниками ВА 

ЦП УТОГ.

Тривають жорстокі ворожі об-

стріли звільненого Херсона. Че-

рез це нещодавно, 19 січня 2023 

року, від них постраждала будівля 

Херсонського УВП УТОГ. 

Після огляду пошкоджень і об-

числення площі (110 кв. метрів) ад-

міністрація підприємства зверну-

лась із заявою про допомогу до 

воєнної адміністрації м. Херсона. 

Але там змогли допомогти тільки 

плівкою... 

Проте завдяки небайдужості 

орен даря Сергія Гандзі протягом 

трьох днів був відновлений цегля-

ний мур. 

Особливу подяку від імені адміністрації підприємства і колективу висловлюємо подружжям — Олек-

сандру і Людмилі Мальченко, Сергію і Людмилі Таран, а також Андрію Щербині за ту роботу, яку вони 

виконали для того, щоб за п’ять днів затягнути плівкою вікна на трьох поверхах, які мають висоту 2,7 м.

Попри всі складні обставини, на підприємстві дбають про збереження нерухомого майна УТОГ.

Інформація 
Херсонського УВП УТОГПостраждала будівля 

Херсонського УВП УТОГ
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Виступи учасників ІІ пленуму 
Центрального правління УТОГ

Ганна ЩУЦЬКА — 

директорка Київського фахового коледжу 

прикладних наук

Вітаю, шановні пані та панове! Дякую за нада-

не слово і хочу сказати наступне. Завдячую про-

фесіоналізму, незламності керівництва УТОГ: Ірини 

Чепчиної, її заступників — Тетяни Кривко, Вік тора 

Шевчука, Сергія Котельянця, більшості голів об-

ласних організацій, керівників підприємств і відда-

них членів Українського товариства глухих, в пер-

шу чергу тих, хто залишився в Україні, і тих, хто 

допомагав з-за кордону. 

Попри виклики воєнного часу забезпечено без-

перебійну роботу Українського товариства глухих 

у багатьох напрямках. Особливо хочу підкресли-

ти турботливе ставлення, оперативність і небайду-

жість у вирішенні нагальних питань глухих людей, 

у тому числі студентської молоді, яка опинилася у 

складних життєвих обставинах. Дякую від їх імені 

— це найголовніше. 

Актуальна тема

від 23.11.2022 р.
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Для освітян цей рік, як і для усієї країни, був не-

простим. Попри це за сприяння УТОГ було здійс-

нено набір глухих студентів на технологічні та еко-

номічні спеціальності. Важливим є збереження на-

шої молоді в Україні. Жоден не був відрахований, 

забезпечено дистанційне навчання і психологічна 

підтримка тих, хто виїхав за кордон. Для дефлім-

пійських спортсменів також забезпечено умови 

безперервного навчання. Пишаємось перемогою 

нашої збірної в Бразилії у травні цього року. Щира 

вдячність і низький уклін тим освітянам і перекла-

дачам жестової мови, які на перше місце постави-

ли свій професійний обов’язок. 

Міжнародна співпраця є важливою як ніколи. Це 

допомога сьогодні і перспектива завтра. Не див-

лячись на складність ситуації, небезпечність пе-

реміщення країною, складності виїзду за кордон, 

керівництво Українського товариства глухих вико-

ристало ці можливості. І результати говорять самі 

за себе. УТОГ визнаний Європою і світом. Також 

за ініціативи керівництва УТОГ попри війну було 

організовано і проведено Міжнародний тиждень і 

День глухих людей. 

Ми працювали і продовжуємо працювати разом 

на перемогу. Перемога — це наша доля. Дякую за 

увагу! Слава Україні! 

 

Людмила ТЮХТА — 

директорка Білоцерківського ВП «Весна» УТОГ

Шановні колеги, шановні учасники пленуму! По-

дії останніх років стали справжнім викликом для 

всього Товариства, для промислових підприємств 

нашого Товариства і в тому числі не виняток і Бі-

лоцерківське ВП «Весна» УТОГ. Світова пандемія 

дестабілізувала роботу світової економіки і робо-

ту багатьох підприємств. А що стосується нашого 

підприємства, то вона просто зупинила його. Че-

рез численні локдауни наші європейські партнери 

не зуміли продати свою колекцію, крім того, через 

локдауни не працювали торговельні мережі і наші 

напрацювання протягом останніх десятиліть (я маю 

на увазі випуск повсякденного жіночого одягу для 

реалізації в Європі) — цей напрямок роботи зовсім 

зупинився. Нам довелося оперативно шукати інші 

замовлення в Україні, іншу роботу і, на жаль, вона 

не була дуже успішною, оскільки перехід з легкого 

асортименту на виготовлення верхнього одягу дав-

ся нам не так просто. 

У поточному році воєнні дії зупинили нашу ро-

боту під час обстрілів, але вже з червня місяця ми 

почали планомірний поступовий перехід на інший 

асортимент. На сьогоднішній день ми випускаємо 

куртки для наших захисників.

Досвід роботи в екстремальних ситуаціях пока-

зує, що спеціалізація, стабільний асортимент — це 

50 відсотків успіху будь-якого підприємства. При-

чиною є те, що у людей з’являється продуктив-

ність, вони досконало володіють навичками і осво-

юють ті операції, які їм доручені, і це відразу впли-

ває на рівень заробітної плати, на доходи підпри-

ємства і взагалі на фінансову дисципліну, тому що 

з’являється можливість вчасно виконувати всі свої 

фінансові зобов’язання, в тому числі і перед бю-

джетом УТОГ. А найважливіше, що у людей зростає 

заробітна плата. І така стабільна робота з більш-

менш нормальною продуктивністю в жовтні місяці, 

в тому числі і за результатами роботи нашого під-

приємства, далася взнаки. 

На сьогоднішній день першочерговим завдан-

ням, я думаю це стосується всіх підприємств, зо-

крема і нас, є забезпечення життєдіяльності в 

умовах воєнного стану. Першою чергою я скажу 

про електроенергію, про постійні відімкнення, про 

графіки. Ми все розуміємо, але складно працюва-

ти в умовах, коли електроенергія доступна, напри-

клад, протягом 3-4 годин, як сьогодні, під час ро-

бочого дня, а потім доводиться змінювати графік. 

Ми перевели персонал на гнучкий графік роботи, 

для оформлення з юридичної точки зору, тому що 

доводиться працювати і в суботу, і в неділю. Люди 

здебільшого відносяться з розумінням. 

У нас зараз дуже багато швейних підприємств 

— нових, створених. До нас перебазувався хар-

ківський легпром, не знаю, чи в повному обсязі, 

але чимало приїхало. Люди приходять на працев-

лаштування і питають, чи у вас відключають світ-

ло. У кого є кошти (таке завдання стоїть і перед на-

шим підприємством), купують генератори і таким 

чином забезпечують більш-менш стабільну робо-

ту. Це, звичайно, задоволення не з дешевих, але 

іншого виходу немає. 
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На жаль, для нас недоступне опалення, а це дру-

га життєво важлива умова. Вже другий рік ми не 

можемо користуватися газовою котельнею, тому 

що газ просто недоступний, нам пропонують ціну 

від 45 до 65 грн, це потрібно оплатити 200 тис. грн 

тільки за саме придбання газу. 

Ми перейшли на електроопалення, але будь-яка 

котельня, в тому числі і наше електроопалення, 

на час відсутності електроенергії теж не працює, 

тому потрібні генератори. Я знову повертаюсь до 

них, тому що зараз, зокрема в Білій Церкві, можна 

сказати, бум на придбання генераторів. 

Замовлення є, робота є, оскільки для наших за-

хисників потрібно багато і різного одягу. 

Ще один дуже важливий момент. Я підтримую 

тих, хто доповідав раніше — інформаційне забез-

печення нечуючих дуже важливе, а що стосуєть-

ся підприємств, то це захист під час повітряних 

атак, під час повітряної тривоги. І тому, якщо рані-

ше не було розуміння, для чого нам потрібні схови-

ща, то на сьогоднішній день наявність сховища на 

підприємстві, нормальне обладнання в цьому схо-

вищі, запасні виходи — це дуже важливо.

Я ще не сказала, що ми втратили дуже багато 

персоналу, у нас багато людей звільнилося після 

припинення роботи. Взагалі звільнення розпоча-

лися ще з минулого року, тому що падіння зарпла-

ти — це серйозно. На сьогоднішній день нам вда-

лося більш-менш стабілізувати чисельність, ми б 

хотіли мати більше працівників, але попит на ро-

бочі руки в Білій Церкві чималий, всі якось нама-

гаються працювати, незважаючи на все і в тому 

числі ми. Сподіваємося, що ми зможемо вистоя-

ти. І УТОГ повинен вистояти. 

Я бажаю цього всім і хочу завершити свій виступ 

тим зверненням, яким зараз всі вітаються і проща-

ються: Слава Україні! Героям слава! 

Ігор РЕВЕНКО — 

голова Миколаївської обласної організації УТОГ

Доброго дня всім учасникам пленуму ЦП УТОГ! 

Розповім коротко про роботу Миколаївської об-

ласної організації УТОГ під час воєнного стану. 

Можу сказати, що війна для нас почалася несподі-

вано 24 лютого. Ми не знали, що буде. Зараз у нас 

є інформація про те, що відбувається в нашій об-

ласті. Спасибі Збройним Силам України, які змог-

ли захистити Миколаїв і не дати окупувати інші об-

ласті. 

Щодо нашої роботи. Поки не було зрозуміло, яка 

обстановка, ми ховалися в бомбосховищах, чека-

ли, коли закінчиться бомбардування і ми зможе-

мо спокійно вийти на вулиці і збиратися на роботі, 

щоб вирішувати різні питання щодо захисту і до-

помоги глухим. Ну хто інший може допомогти на-

шим глухим, хто буде їм допомагати, окрім нас? 

Для цього працює обласна оргагнізація. У нас є 

фахівці, працівники, які нікуди не поїхали, залиши-

лися на своїх місцях. 

На сьогоднішній день ми можемо побачити, хто є 

нашими друзями, які нас завжди підтримували. Спа-

сибі цим людям і Центральному правлінню УТОГ, ке-

рівництву і нашим сусіднім обласним організаціям. 

Дякую Руслану Рубанову за його допомогу і сміли-

вість. Він часто приїжджав до нас з допомогою. 

Є ще одна із спонсорів з Одеси — Катерина Гор-

бенко, яка допомагала нам продуктами харчуван-

ня і ліками. 

Наша перекладачка під час важкого періоду вій-

ни постійно була на «Сервісі УТОГ». Наприклад, на 

сьогоднішній день надано послуг перекладу за 47 

днів (до 1 серпня), це на 416 годин. У березні мі-

сяці перекладач здійснила 13 чергувань на «Сер-

вісі УТОГ».

Надавали інформаційну допомогу глухим, як 

евакуюватися, домовлялися з багатьма волонте-

рами, щоб наші глухі могли спокійно поїхати. Ба-

гато хто не розумів, що треба їхати, змушені їхати. 

Адже на сьогоднішній день у нас немає питної во-

ди. З квітня місяця, після того як зруйнували водо-

гін, вже 10 місяців немає води, хоча обіцяють і обі-

цяють полагодити. 

Але попри все ми тримаємося і не залишимо на-

ших глухих. Сподіваємося, що все буде добре. Все 

буде Україна і повернеться мирний час! 

Далі буде.
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Друзі пізнаються у біді
Співпраця з міжнародними організаціями з метою посилення захище-
ності глухих людей в умовах війни в Україні стала одним із важливих 
напрямів роботи керівництва УТОГ

У січні 2023 року в Центральному правлінні УТОГ 

відбулася зустріч керівництва УТОГ з Таррин Бра-

ун, експерткою з питань інклюзивності та осіб з 

інвалідністю Агентства ООН у справах біженців 

(УВКБ ООН). Перше знайомство Таррин з Україн-

ським товариством глухих відбулося ще влітку в 

Молдові під час робочого візиту голови УТОГ Іри-

ни Чепчиної. І ось вже через кілька місяців Таррин 

завітала до офісу УТОГ.

Під час зустрічі обговорили питання про діяль-

ність УТОГ з захисту глухих в умовах війни, викли-

ки і потреби осіб з порушеннями слуху та шляхи 

щодо можливих рішень. Домовилися про співпра-

цю та чергові зустрічі для обговорення конкрет-

них рішень та дій.

 * * *
За пропозицією члена УТОГ Володимира Божка, 

який зараз тимчасово перебуває в Японії, Україн-

ське товариство глухих звернулося до посольства 

України в Японії з приводу сприяння в отриманні 

гуманітарної допомоги для глухих, які залишилися 

в Україні. Своїм листом посол України в Японії Сер-

гій Корсунський порекомендував звернутися до 

Всеукраїнської благодійної організації «Українська 

федерація продовольчих банків», яка здійснює 

розподіл гуманітарної допомоги з Японії в Україні. 

22 грудня 2022 року, у офісі ЦП УТОГ головою 

УТОГ Іриною Чепчиною та президентом Всеукра-

їнської благодійної організації «Українська феде-

рація продовольчих банків» Дмитром Стегнієнком 

було укладено договір про співпрацю.

За умовами укладеного договору про співпрацю 

УТОГу надана гуманітарна допомога у вигляді най-

необхідніших продуктів та речей. Ця допомога пе-

редана у найбільш постраждалі від війни регіони 

України для видачі особам з інвалідністю зі слуху.

* * *

Від керівників Грузинського товариства глухих — 

президента Амірана Батутанашвілі та віце-прези-

дентки Маї Метнідзе Центральне правління УТОГ 

отримало цінний і життєво важливий в сьогодніш-

ніх реаліях подарунок — генератор, який буде ви-

користано для забезпечення стабільного електро-

постачання у виконавчому апараті ЦП УТОГ, а зна-

чить і стабільної роботи всього УТОГ.

За інформацією  
з соціальних  

джерел УТОГ
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Культура глухих

«Райдуга» на Акторських 
зустрічах людей  
з інвалідністю у Польщі

Театр міміки та жесту «Райдуга» Культурного 

центру УТОГ через війну змушений був припини-

ти свою роботу. Хтось із його творчого колективу 

мусив залишити рідні стіни, а ще хтось лишається 

в Києві в не зовсім простих умовах… Проте, зав-

дяки підтримці небайдужих та на запрошення Осе-

редку людей з інвалідністю Найсвятішого Серця 

Ісуса Христа в Руді Шльонській колективу театру 

вдалося зустрітися знову разом, у більшості сво-

го складу, у м. Катовіце (Польща). 

Це було, як ковток свіжого повітря, для всіх — ак-

торів та персоналу «Райдуги». Вони на кілька днів 

опинилися у такій знайомій та рідній для всіх стихії 

театральної діяльності — підготовки до вистави «Лі-

сова пісня» за мотивами творів Лесі Українки. 

Їх дуже гостинно і щиро прийняли, створили для 

них хороші умови, організували цікаву програму 

перебування, а увага польських друзів — Марека, 

Даріуса та Вітольда й усіх поляків, які допомагали 

їм у всьому, — це велика підтримка та щире серце, 

відкрите до кожного з глухих українських акторів.

Показ вистави відбувся у заповненій залі закла-

ду культури, де «Райдугу» всі чекали з нетерпін-

ням та пошаною, проявом чого були не тільки ува-

га, а й блакитно-жовті стрічки на грудях усіх, хто 

був у закладі. Гучні оплески та підтримка були са-

ме тим, про що вже призабули та й не сподівали-

ся отримати. Все це сприяло максимальній віддачі 

кожного актора — Володимира Коваля, Тетяни По-

пової, Юлії Іващенко, Тетяни Вуйцик, Валерія Ма-

рущака, Влада Сака, Тетяни Гікавої, Анастасії Ага-

пової, Богдана Луковича-Чайки, Ольги Кіраш, та 

команди супроводу — Ангеліни Орєшкової, Рити 

Гецко та Тетяни Кривко. Злагоджена командна ро-

бота в ніч перед виставою та на сцені переверши-

ла всі очікування глядачів та заполонила всіх не-

ймовірним духом фантастичної феєрії у поєднанні 

української казки, культури та традицій. «Райдуга» 

знову заграла на сцені всіма своїми кольорами та 

підкорила майстерністю.

Актори театру висловлюють щиру подяку всім — 

команді підтримки та польським друзям, всім тим, 

хто підтримував та підтримує їхнє прагнення гра-

ти на сцені та зберегти наш унікальний український 

театр глухих: «Дякуємо за особливо важливу під-

тримку Спортивній федерації глухих (ви неймовір-

ні!), дякуємо команді Осередку людей з інвалідністю 

Найсвятішого Серця Ісуса Христа в Руді Шльон-

ській, дякуємо Польщі за гостинність і можливість 

хоч на трохи побувати у мирному звичайному житті 

без тривог, небезпеки та екстремальних умов. 

Також дякуємо всій команді «Райдуги» за любов 

і відданість справі. Ми обов’язково ще зіграємо 

на нашій рідній сцені у заповненому теплому за-

лі у щасливому Києві та вільній Україні. До нових 

зустрічей!»
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Наші ювіляри

Творчий ювілей Юрія Тямушкіна
Нашим читачам старшого віку і цінителям живо-

пису добре відоме ім’я Юрія Івановича Тямушкіна 

—  глухого художника, члена Національної Спіл-

ки художників України, організатора та учасника 

багатьох міжнародних та всеукраїнських виставок 

живопису глухих художників. 

Він народився 2 січня 1937 року, закінчив Одесь-

ку спецшколу-інтернат для глухих дітей. Навчав-

ся в Одеському художньому училищі ім. Грекова 

та Львівському державному інституті декоратив-

ного мистецтва. 

З 1990 до 2003 року був керівником студії юних ка-

рикатуристів «Сміх», яка діяла на базі Підкамінської 

спецшколи-інтернату для дітей з порушеннями слуху. 

30 грудня 2022 року виповнилося 30 років, як ма-

люнки Юрія Івановича були вперше надруковані на 

сторінках газети «Наше життя». Це була серія гу-

мористичних сюжетів на 

новорічну тематику. З то-

го часу не раз його робо-

ти друкувалися в нашій га-

зеті. Надсилав Юрій Іва-

нович до друку і кращі ро-

боти своїх учнів. Разом з 

ними брав активну участь 

в І Міжнародній виставці 

карикатур глухих художни-

ків, яка проводилася Укра-

їнським товариством глу-

хих двадцять років тому.

Сьогодні ми друкуємо 

нові новорічні карикату-

ри Юрія Івановича, віта-

ємо його з ювілеєм твор-

чої співпраці з нашою га-

зетою і бажаємо подаль-

ших творчих успіхів!

Інформація «НЖ»
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Палітра

Історія однієї картини
Старий Новий рік, 14 січня, субота… Для українців цей день став ще од-
нією сумною, «чорною» датою непоправних втрат у цій безглуздій війні, 
розв’язаній знахабнілим сусідом. 
Глухі українці сприйняли трагедію в Дніпрі по-особливому гостро, дізнав-
шись про долю Каті Зеленської, яка також має порушення слуху. Вона ди-
вом вижила, хоча пробула на холоді під завалами 20 годин. Найжахливіше 
те, що вона втратила у цей день коханого чоловіка і маленького синочка… 
До таких трагічних випадків не можна залишатися байдужими. Люди 
творчі сприймають такі події, перевтілюючи емоції у художні образи. Так у 
глухого вебдизайнера Анатолія КУРАЛОВА виник потяг до малювання 
і з’явилася на світ картина, яка вражає особливою енергетикою. Ось як 
він розповідає про це в Інстаграмі.

«У мене немає художнього досвіду, але я вебди-

зайнер. Люблю творити та експериментувати з ко-

льорами, писати коди та інше. 

Триває війна, росія знищує нашу інфраструкту-

ру й останнім часом в Україні виникли проблеми 

зі світлом, його постійно відключають. Але все це 

терпимо… 

Коли немає світла, у мене пропадає бажання 

працювати та вивчати щось в інтернеті. Я — лю-

дина творча, тому шукав, чим можна займатися, 

щоб працювати в офлайні. Перейшов на малюван-

ня. Почав сам вивчати інформацію про фарби, олії, 

пензлики, кутові пензлики, вивчав також полотна 

— і такий кайф отримав від цього. Стало мені все 

це дуже цікаво. 

Нещодавно, 14 січня 2023 року, у місті Дніпро 

внаслідок ракетного удару був знищений цілий 

під’їзд багатоквартирного будинку. А назавтра, 

15 січня, врятували з-під завалу нечуючу дівчину. 

Під завалами залишилися її чоловік і маленький 

син... Цей момент мене дуже вразив, стан був жах-

ливий, мурашки по тілу бігали. Слів не вистачало 

просто. 

Думки були неспокійні, від хвилювання не зна-

ходив собі місця. Почав малювати олівцями, взяв 

улюб лений блокнот, малював, малював та малю-

вав. Але все одно не міг заспокоїтися… Взяв полот-

но, пофарбував ґрунтом та наніс основні фарби. Це 

було ввечері. Вночі було не до сну. Наступного дня 

встав раніше, о 4 ранку, і почав малювати фарбами, 

експериментувати шпателем і побачив, що щось по-

чало виходити. Коли малював, у мене тремтіли руки, 

а на серці пекло від жалю до загиблих…

Особливо обурили мене розмови про те, що це 

винна ППО. Якщо у цих розумників з фізикою не 

гаразд, нехай вивчають знову. Це ніяка не ППО 

або щось ще!!! Це росія-терорист!!!

Мої щирі співчуття Каті та її рідним. Тримайтесь».

https://www.instagram.com/p/CnjaT6gOs1S/ 

https://www.instagram.com/p/CnjaT6gOs1S/
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Щоб пам’ятали

11 січня 2023 року на 87 році життя завершив 

свій довгий, сповнений невтомної праці та спор-

тивних перемог шлях ЗУЄВ Юрій Євгенович — 

перший і єдиний майстер спорту СРСР з шахів се-

ред глухих, майстер спорту України міжнародно-

го класу, заслужений тренер України, віцечемпі-

он світу, чотириразовий чемпіон Європи, чемпіон 

СРСР і УРСР, переможець республіканських і все-

союзних першостей з шахів, призер міжнародних 

турнірів серед глухих шахістів.

Народився Юрій Євгенович у Києві 7 квітня 1936 

року, в сім’ї глухих. Батько став його першим на-

ставником у шахах, а згодом син перевершив його. 

Після закінчення Київської спецшколи № 6 для 

глухих дітей Юрій працював на заводі, але весь 

вільний час приділяв своєму захопленню, навчав-

ся і вдосконалювався, неодноразово перемагав в 

обласних, республіканських та міжнародних ша-

хових змаганнях, у яких брав участь з 1954 року. 

За визначні спортивні досягнення у 1977 році 

Зуєв Ю.Є. був удостоєний звання майстра спор-

ту СРСР з шахів.

У 1976–1992 роках був тренером з шахів в Куль-

турному центрі УТОГ, у 1990–1992 роках — стар-

шим тренером збірної УТОГ, тренером ДЮСШ «Ін-

васпорт» України з 1992 р., старшим тренером 

збірної СФГУ з 1996 р.

У 2003 році Зуєв Ю.Є. удостоєний звання «За-

служений тренер України».

Продовження цих унікальних здобутків — у до-

сягненнях його талановитих учнів. Як тренер збір-

ної команди України з шахів серед спортсменів 

із порушеннями слуху, Зуєв підготував чемпіо-

нок світу С. Гончар та Т. Бакланову, переможців 

клубної першості Європи П. Бабія, В. Коваленка, 

О. Мусієнка, Т. Овчарова та багатьох інших глухих 

спортсменів. 

На честь Зуєва проводилися міжнародні та все-

українські шахові турніри, які мають його ім’я. Зав-

дяки невтомній тренерській роботі Юрія Євгено-

вича шахи стали популярним видом спорту серед 

молоді з порушеннями слуху. Він тривалий час був 

керівником шахового гуртка при Культурному цен-

трі УТОГ та ініціатором проведення багатьох ша-

хових змагань в Українському товаристві глухих з 

метою популяризації цього виду спорту серед осіб 

з інвалідністю зі слуху.

З відходом у вічність такої яскравої особистості 

як Зуєв Ю.Є., не лише спорт глухих, а й уся спіль-

нота глухих людей втратила талановитого спорт-

смена і наставника, який дбав про те, щоб у світі 

шахів і в цілому у суспільстві знали про непересіч-

ні здібності глухих людей, знали й пишалися ними. 

Поза всяким сумнівом, ім’я Зуєва вписане зо-

лотими літерами в історію спорту глухих України, 

світу і в історію УТОГ, а його рекордні досягнення 

завжди будуть гідним прикладом для нашої моло-

ді і всіх нас.

Висловлюємо слова скорботи та співчуття рід-

ним і близьким Юрія Євгеновича з приводу такої 

тяжкої, непоправної втрати. 

Вічна пам’ять королю шахів!

Президія ЦП ГО «УТОГ», Спортивна федера-
ція глухих України, Київська міська федерація 
з фізкультури і спорту глухих, Всеукраїнський 
центр «Інваспорт», Київська організація УТОГ, 

Шаховий клуб глухих «Каштан» м. Києва,  
друзі, учні
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Оголошення

Увага, конкурс дитячого 
малюнка «Діти проти війни»!

ГО «Українське товариство глухих» у спів пра-

ці з Київською спілкою нечуючих художників 

«Натхнення» з 1 до 25 лютого 2023 року прово-

дить Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого 

малюнка серед школярів з порушеннями слуху 

«Діти проти війни».

 До участі у конкурсі допускаються діти з пору-

шеннями слуху віком від 6 до 18 років, які є грома-

дянами України та які:

— мешкають в тій же місцевості, де перебували 

до війни;

— вимушено змінили місце проживання, перемі-

стившись на іншу територію України;

— вимушено перебувають за межами України у 

статусі біженців.

Подання робіт на Конкурс здійснюється з 

1 до 15 лютого 2023 року з метою організації 

онлайн-виставки з 20 до 25 лютого 2023 року на 

офіційному сайті Українського товариства глухих 

(www.utog.org).

На Конкурс приймаються виключно індивідуаль-

ні творчі роботи дітей в електронному форматі (не 

більше однієї роботи від кожного учасника). 

До Конкурсу не приймаються роботи, які брали 

участь у попередніх конкурсах, організованих ГО 

«Українське товариство глухих».

Вимоги до конкурсних робіт:

—  виконана робота має бути не менше формату 

А3 ( не менше 420х300 мм);

—  робота має відповідати темі Конкурсу;

—  робота може бути виконана в будь-якому 

жанрі. Дозволяється використання плакат-

ного жанру (застосування текстів або слога-

нів на картині);

—  малюнки можуть виконуватися на папері, 

картоні чи полотні будь-якою технікою;

—  роботи повинні виконуватися дітьми без до-

помоги дорослих;

—  дозволяється використання референсів — 

малюнків або фотографій, які художник ви-

вчає перед роботою, щоб точніше передати 

деталі, отримати додаткову інформацію, ідеї.

 Для участі у Конкурсі необхідно у термін до 15 

лютого 2023 року надіслати на електронну адресу 

picture.utog@gmail.com файли, а саме:

— заявку на участь у конкурсі або заповнити ан-

кету в Гугл-формі;

— фотографію закінченої художньої роботи в 

гарній якості без стиснення, у форматі jpeg;

— фотографію у форматі jpeg, зроблену під час 

творчого процесу, з виконаним обсягом робо-

ти не менше 50% (з присутністю дитини);

— фотографію дитини, яка тримає перед собою 

закінчену картину, у форматі jpeg (з метою ви-

значення формату картини).

 Журі Конкурсу з 21 до 25 лютого 2023 року ви-

значить його переможців і оголосить результати.

Переможці отримають дипломи за призові І, ІІ, ІІІ 

місця та призи.

Інформація «НЖ»

http://www.utog.org
mailto:picture.utog%40gmail.com?subject=

